
PRESENTACIÓ

El  seminari  Agricultura  i  Medi  Ambient  ens 
permet, un any més, trobar-nos per a posar 
en comú, discutir  i  cercar alternatives a les 
inquietuds  i  preocupacions  que  afecten  el 
sector agrari. 

La situació  de crisi  econòmica  actual  ha de 
servir  per  buscar  alternatives  que  siguin 
viables econòmicament i ecològicament, per a 
poder  satisfer  les  necessitats  actuals  sense 
malmetre les de les generacions futures.  

La  societat,  cada  vegada  més,  demanda 
productes  de  proximitat,  amb  garantia  i 
accessibles, valors que s'aconsegueixen amb 
la  comercialització  diferenciada  als  mercats 
locals o a través de la venda directa.

El  programa  d'enguany  permet  conèixer 
casos pràctics de gent que està enfocant les 
activitats al camp d'una manera emprenedora 
i optimista de cara al futur.

Objectiu

Aquest  Seminari  pretén  divulgar  diferents 
experiències  i  coneixements  que  ajudin  a 
fer compatibles la viabilitat econòmica del 
sector agrari amb la conservació dels valors 
ambientals.

Destinataris

El seminari va dirigit a:
– Pagesos i/o propietaris de llocs.
– Tècnics de l'administració i responsables.
– Voluntaris i consumidors.

FULL D'INSCRIPCIÓ
(Omplir totes les dades amb lletra clara i presentar a les oficines del GOB)

 Dades Personals
Llinatges ......................................................
Nom ............................................................
Domicili c/, Pl., Av. .........................................
...................................  Núm. ........... Pis .....
Població ........................... Codi Postal ...........
Telèfon ........................................................
E-mail  .........................................................
Professió ......................................................
Finca agrària (si s'escau).................................

 A quines jornades t'apuntes? (posa una X)
     |_| I jornada (28 de gener)
     |_| II jornada (4 de febrer)
     |_| III jornada (11 de febrer)

 Preu (inclou material i dinar)
1 jornada: 10,00 € 
2 jornades: 18,00 € 
3 jornades: 24,00 € 

 Preu finques amb acord de custòdia amb el 
GOB i voluntaris del projecte: 5 €/jornada

 Sistema de pagament
En  efectiu  a  la  presentació  del  full 
d'inscripció.

 Sol·licitud  de  certificat  d'assistència  a 
actes de formació

Si [  ] No [  ]

Inscripcions i/o més informació a

Camí des Castell, 53      07702 Maó

De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 17'30 a 20 h i 
divendres de 9 a 15 h.

Telèfon 971 35 07 62       Fax 971 35 18 65 
info@gobmenorca.com   www.gobmenorca.com 

SEMINARI 
D'AGRICULTURA I 
MEDI AMBIENT 

Dies 28 de gener, 4 i 11 de febrer 
del 2012

Ho organitza:

        Cofinançat per:                         Col·labora:

Europa invierte 
en las zonas rurales



 PROGRAMA – PRIMERA JORNADA 

– Dia: dissabte 28 de gener 2012
– Hora: 9:00 a 16:00 h
– Lloc:  saló  d'actes  del  Museu  de  Menorca 

(C/Doctor Guàrdia, s/n de Maó)

Continguts

9:15 - Recepció i entrega de documentació

9:45 - Inauguració  del Seminari,  a càrrec de 
diverses autoritats.

10:00 –  Caça Sostenible i  biodiversitat,  a 
càrrec  de  Damián  Coronado  Oviedo 
(enginyer  de  monts,  tècnic  de  medi 
ambient de Adiman).
A la Manchuela Conquense s'ha posat en marxa 
un projecte de caça sostenible per a fomentar 
una  adequada  gestió  cinegètica,  així  com 
potenciar-la  com  activitat  socio-econòmica 
compatible  amb  la  conservació  de  la 
naturalesa.

11:00 - Pausa/cafè

11:30  – Una  bona  presentació  dels 
productes,  a  càrrec  de  Ramon  Pujol 
(propietari  i  gerent  de  La  Maravilla 
www.lamaravilla.es)
La presentació  dels  productes  i  la  informació 
que  se'n  dóna  són  claus  per  a  una  bona 
comercialització.

12:45  -  La  viabilitat  d'una  gestió 
sostenible,  a  càrrec  d'Agustí  Mercadal, 
veterinari, i Nofre Gonyalons, pagès.
Un estudi comparatiu entre una finca amb una 
gestió  agrària  sostenible  i  una  finca  amb 
monocultiu lleter, ofereix dades i conceptes per 
analitzar  aspectes  clau  de  la  viabilitat 
econòmica d'una explotació ramadera.

14:00 – Dinar. Restaurant per confirmar.

PROGRAMA – SEGONA JORNADA

– Dia: dissabte 4 de febrer 2012
– Hora: 9:30 a 16:00 h
– Lloc: centre de Convencions des Mercadal (C/ 

de Lepanto des Mercadal)

Continguts

9:30 - Recepció i entrega de documentació

10:00 – La conservació com a eina per a la 
dinamització  rural,  a  càrrec  de  Roberto 
Hartasanchez (president del Fondo para la 
Protección  de  los  Animales  Salvajes, 
FAPAS).
El  FAPAS dur  a  terme diferents  projectes  a la 
serralada cantàbrica amb l'objectiu de conservar 
els  ecosistemes  de  muntanya,  i  a  la  vegada, 
afavorir la conservació de les espècies de fauna 
d'aquests  hàbitats.  La  presència  de 
determinades espècies, com l'ós, han dinamitzat 
l'activitat agrària que es trobava en retrocés. 
La marca de conservació ha revitalitzat la zona, 
amb  diferents  actuacions,  com  la  creació  de 
rutes  turístiques  o  la  realització  d'activitats 
d'educació ambiental. 

11:30 - Pausa/cafè

12:00 –  Els beneficis dels invertebrats en la 
gestió agrària, a càrrec de Guillem X. Pons 
(doctor en Ciències Biològiques i professor 
de la UIB).
Alguns  animals  de  tamany  molt  petit,  els 
invertebrats que habiten els camps de Menorca, 
tenen  una  gran  influència  en  el  bon 
funcionament  d'algunes  activitats  agràries. 
Responsables  de  la  descomposició,  de  la 
polinització dels cultius i flors o de la salut del 
sòl,  es  veuen  amenaçats  per  l'ús  abusiu  de 
productes químics al camp.

14:00 - Dinar al restaurant Molí d'es Racó.

 PROGRAMA – TERCERA JORNADA

– Dia: dissabte 11 de febrer 2012
– Hora: 9:30 a 16:00 h
– Lloc:  sala  d'actes  del  Centre  Social  de  Sa 

Nostra (Camí de Maó, 9 de Ciutadella) 

Continguts

9:30 - Recepció i entrega de documentació

10:00  –  Dones  Pageses,  protagonistes 
invisibles,  a  càrrec  d'Anna  Vilaseca 
(tècnica de la Fundació Món Rural).
El paper de la dona al camp sempre ha estat en 
un segon pla, tot i tenir una importància cabdal 
en el bon funcionament del lloc. En la situació 
de  crisi  actual,  la  visió  femenina  de  futur, 
permet a moltes explotacions la  reorientació  i 
modernització  per  a  tirar  endavant.  El 
reconeixement social és una de les assignatures 
pendents. 

11:30 - Pausa/cafè

12:00  –   Les  Vinyes  Binitord,  a  càrrec 
d'Antoni Salord (copropietari de la finca).
La finca Binitord, dedicada a l'elaboració de vi, 
duu a terme una gestió sostenible de les vinyes. 
La pastura de bens entre els ceps per controlar 
les herbes o la presència de xòrics per evitar les 
plagues d'ocells, són algunes de les actuacions 
que duen a terme.

La  custòdia  agrària,  a  càrrec  de  Núria 
Llabrés (responsable del projecte del GOB 
Menorca).
Els  acords  de  custòdia  entre  l'entitat  i  les 
finques  agràries  permeten  assolir  una  gestió 
agrària respectuosa amb els valors naturals i, a 
la  vegada,  comercialitzar  els  productes  d'una 
manera diferenciada.  

14:00- Dinar al restaurant Jaume II.  


